


แนะนำสถานที่ฝึกงานจากพี่ๆ ES24 (ปี 2563) 

1. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 11 นครราชสีมา 
 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นหน่วยงานส่ิงแวดล้อมท่ีดูแลควบคุม4จังหวัด มีท้ังออกภาคสนามและวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องแลป มี
โปรเจคท่ีน่าสนใจ 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
การออกเก็บตัวอย่างภาคสนาม การใช้เครื่องมือ การทำแลป 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ควรมีความด้านการทำแลป และมีความสามารถด้านgis (Arc gis/ Arc map) เนื่องจากบางงานต้องให้gis 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
     สนุกสนานพี่ๆน่ารัก ถ้ามีเวลาน่าจะได้ฝึกครบทุกฝ่าย ควรๆ แต่การทำงานบางอย่างเป็นระบบ 
     ข้าราชการต้องทำใจหน่อย 

 
 

 
2. สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นหน่วยงานส่ิงแวดล้อมท่ีดูแลควบคุม 4 จังหวัด มีท้ังออกภาคสนามและวิเคราะห์ตัวอย่างในห้องแลป 
มีโปรเจคท่ีน่าสนใจ 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
การประสานงาน, การสืบค้นและการเรียบเรียงข้อมูล 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
งานเอกสาร 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ต้องอดทนค่ะ ส่วนใหญ่ทำงานหน้าคอมในออฟฟิศ 8 ช่ัวโมง ไม่ค่อยได้ใช้เนื้อหาวิชาท่ีเรียนมาเท่าไหร่ จะ
เน้นเป็นทักษะการทำงานมากกว่าค่ะ 
 
 



3. กรมป่าไม้ 
 
▪ จุดเด่น 

มีหลายสำนักภายในกรมให้เลือกฝึก 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

สุขภาพ 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การทำงานร่วมกับผู้อื่น 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

- 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

- 
4. โรงกรองน้ำบางเลน (บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาชน) 
 
▪ จุดเด่น 

1. พี่ฝึกงานเป็นกันเองไม่เครียด ให้ความช่วยเหลือ และเป็นมิตรอย่างยิ่ง 2. ให้ข้อมูลครบถ้วน สอนงาน
ชัดเจนทุกแผนก 3. ได้ลงมือทำแลปเองทุกขั้นตอน 4. เป็นความรู้เพิ่มเติมจากสายท่ีเรียน ใช้ไปต่อยอดใน
การทำงานแขนงอื่นได้ 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
1. การปรับตัวเข้าสังคมการทำงาน 2. แลปน้ำประปาท่ีอาจจะมีบางค่าพารามิเดอร์ท่ีต่างจากการตรวจวัด
คุณภาพน้ำท้ิง 3. ระบบและกระบวนผลิตน้ำประปาในเชิงลึก 4. การแก้ปัญหาจิงท่ีเกิดขึ้นจากการทำงาน
จริง 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ความคล่องแคล่ว ว่องไว แม่นยำ เพราะต้องตรวจน้ำทุก 2 ชม.ในแต่ละวัน และมีน้ำและพารามิเตอร์ท่ีต้อง
ตรวจจำนวนมาก และต้องทันเวลา เพราะต้องส่งค่าการตรวจวัดให้ฝ่ายโอเปอเรดในการควบคุมระบบ ซึ่ง
สามารถเปล่ียนแปลงได้ตลอด 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ท่ีสำคัญมากๆคือ ต้องมีรถส่วนตัว (รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์) เพราะแหล่งท่ีซื้ออาหารไม่สามารถเดิน 
หรือปั่นจักรยานไปได้ และรถบรรทุกค่อนข้างเยอะ ตอนกลางคืนค่อนข้างเปล่ียว แต่มีท่ีพักให้ฟรี และ
ปลอดภัย ก่อนฝึกอาจทวนขั้นตอนการตรวจวัดคุณภาพน้ำท่ีเคยเรียนไปด้วยก็ดีค่ะ จะทำให้เรียนรู้งานเร็ว
ขึ้น เพราะส่ิงท่ีเรียนท่ีคณะเป็นพื้นฐานท่ีดีอยู่แล้วค่ะ 

 
 



5. SCG 
 
▪ จุดเด่น 

พี่เล้ียงเอาใจใส่ มีเบี้ยเล้ียงเยอะ ความรู้หลากหลาย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การได้ดูงานทางส่ิงแวดล้อมจากหน้างานจริง 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ความรู้ทางส่ิงแวดล้อม 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

มันดีมากจริงๆ 
 
 
6. กรมแผนท่ีทหาร 
 
▪ จุดเด่น 

คอยทำแผนท่ีให้หน่วยงานต่างๆ ในประเทศ 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

- 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

1. การทำงานร่วมกับผู้อื่นท้ังต่างรุ่นและต่างสายการเรียน  
2. ทักษะการวางแผนในการออกแบบวิธีการสำรวจซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานอื่นๆ ได้ 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ควรมีความรู้ด้าน GIS ไปด้วย เช่น วิชา GIS และ Geomapping 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
หากน้องๆสนใจท่ีจะหาท่ีฝึกงานเกี่ยวกับการทำงานด้านโปรแกรมสารสนเทศ ท่ีนี่ก็เป็นสถานท่ีนึงท่ีอยาก
จะแนะนำ ซึ่งท่ีนี่ถึงแม้จะเป็นหน่วยรัฐโดยเฉพาะเป็นหน่วยงานของทหาร ความเป็นจริงแล้วไม่มีอะไรน่า
กลัวเลย บุคลากรท่ีนี่ใจดีและพร้อมให้ความรู้และพูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ และ
ความรู้ท่ีได้ก็สามารถมาประยุกต์ใช้กับสายงานของเราได้ 

 
 
 
 
 



7. โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
▪ จุดเด่น 

ความหลากหลายของส่วนงานท่ีได้เข้าไปฝึก (เปล่ียนหน่วยฝึกทุกสัปดาห์) 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

1. ระเบียบวินัยและการปฏิบัติตนตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น การแต่งกาย, การเข้า-ออกเขต
พระราชฐาน เป็นต้น 
2. ได้ฝึกในส่วนห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเคมี โดยได้ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ท่ีไม่เคยใช้มาก่อน เช่น 
แผ่นเล้ียงเช้ือ petrifilm/เครื่อง milko scan เป็นต้น 
3. ได้เข้าไปศึกษาในไลน์การผลิตและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน (เห็ดหลินจือบรรจุซอง,ข้าวเกรียบ
สาหร่ายเกลียวทอง) 
4. ได้ไปทัศนศึกษานอกสถานท่ี (สถาบันพระปกเกล้า) 
5. ได้ฝึกการทำงานกลุ่ม โดยทุกวันศุกร์จะมีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทำกิจกรรมท่ีได้รับมอบหมาย 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอาหาร 
2. ความรู้เกี่ยวกับท่ีมาและความสำคัญของโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
3. ต้องมีเจตคติท่ีดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
1. สามารถเสนอหัวข้อวิจัยท่ีสนใจเพื่อทำวิจัยร่วมกับทางโครงการส่วนพระองค์ได้ เช่น การวิจัยเกี่ยวกับ
สาหร่ายสไปรูลิน่า หรืออื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการฯ ท้ังนี้ต้องติดต่อประสานงานก่อนล่วงหน้า 
2. ต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบอย่างเคร่งครัด 

8. บริษัท ภาคีวิศวกร จำกัด 
▪ จุดเด่น 

ได้ทำหลายอย่าง งานตรงสาย ได้เบี้ยเล้ียง 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

สุขภาพ 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ได้ศึกษาจากสถานท่ี และผู้ท่ีปฏิบัติงานจริง 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ความมั่นใจ 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

ท่ีนี่พี่เขาใจดีมาก สอนทุกอย่าง เขาจะสอนอะไรเขาก็สอน ไม่มีกั๊ก ฐานข้อมูลในบริษัทก็สามารถเข้าถึงได้
หมดไม่หวงอะไรเลย แต่เราก็ควรรักษาข้อมูลส่วนตัวของบริษัทด้วยนะ อีกอย่างมีเบี้ยเล้ียงให้ด้วย  

 



9. บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานลพบุรี) 
▪ จุดเด่น 

เป็นบริษัทผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ช้ินส่วนโลหะในอากาศยาน รวมถึงตลับลูกปืนเม็ดกลม 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

1) ทักษะการส่ือสารระหว่างบุคคล 
2) ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นท่ีค่อนข้างหลากหลาย 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
1) ทักษะการจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ด้วยโปรแกรมต่างๆ จะช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้น 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
การฝึกงานท่ีนี่จะเกี่ยวกับระบบการจัดการส่ิงแวดล้อม เป็นสายโรงงาน เป็นอีกด้านหนึ่งท่ีแปลกใหม่ ถ้า
ชอบหรือสนใจอยากลองสาย ISO ก็แนะนำมากๆเลยค่ะ พี่ๆในฝ่ายและทุกคนใจดีและเป็นกันเองมากๆ 

 
 
10. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 
▪ จุดเด่น 

ได้เห็นปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมหลากหลาย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ความรู้ในด้านส่ิงแวดล้อมหลากหลาย เช่น กฏหมาย หลักการ EIA ระบบในโรงงาน เป็นต้น ขึ้นอยู่กับ
พื้นท่ีงานท่ีได้ออกไปตรวจสอบปัญหาส่ิงแวดล้อม การเข้าสังคม การจัดทำงานเอกสาร 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ควรต้องรู้กฎหมายและมาตรฐานส่ิงแวดล้อมมาบ้าง และเรียนรู้การทำเอกสารราชการ 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
พี่ท่ีฝึกงานเค้าอยากให้ไปฝึกงานกันเยอะๆ นะ แต่ทำใจว่าไม่ได้เงินนะเพราะเป็นราชการ งานตรวจสอบ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมเยอะพอๆ กับเอกสาร 

 
 
 
 
 
 



11. บริษัท ดีไลน์คอนสทรัคชัน จำกัด 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นบริษัทเกี่ยวกับโครงสร้างขนาดใหญ่ 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น การทำงานอย่างเป็นระบบ และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าท่ีอาจ
เกิดขึ้นท่ีหน้างาน 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ทักษะการติดต่อส่ือสารกับหน่วยงานราชการ และการเขียนเอกสารต่างๆแบบเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็น
จดหมายหรืออีเมล์ เนื่องจากต้องมีการส่งเอกสารการตรวจสอบการทำงานของบริษัทให้กับทางหน่วยงาน
ราชการ 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ฝากให้น้องๆท่ีต้องการมาฝึกงานท่ีนี่พัฒนาทักษะในด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากบริษัทมีการใช้
ภาษาอังกฤษในการทำงานค่อนข้างมาก 

 
12. โรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลนครนนทบุรี 
 
▪ จุดเด่น 

ระบบบำบัดน้ำเสียท่ีสามารถเข้าใจระบบได้ง่าย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ความชำนาญในการทำงานในห้องปฏิบัติการ 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ระบบบำบัดน้ำเสีย การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

ฝึกไม่ยาก แนะนำสำหรับคนบ้านใกล้เพราะเดินทางลำบาก 
 
 
 
 
 
 



13. ฝ่ายวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสด์ิ การประปานครหลวง 
 
▪ จุดเด่น 

การทำแลปเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การได้ฝึกการใช้อุปกรณ์ต่างๆท่ีใช้ได้งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำจนเกิดความคล่องแคล่ว 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ทักษะการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

การทำแลปของท่ีนี่จะเป็นการใช้ความรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำท่ีเราได้เคยเรียนไปในตอนปี2 ถือว่า
เป็นการนำความรู้ท่ีได้เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานจริง และเหมาะกับคนท่ีชอบการปฏิบัติ
มากกว่างานเอกสาร  ส่วนเรื่องของสังคมก็ดีมากๆ พี่ๆทุกคนเป็นกันเอง สามารถพูดคุยแลกเปล่ียนเรื่อง
ความรู้หรือเรื่องท่ัวๆไปด้วยได้   

 
 
14. โครงการพัฒนาอากาศยานไร้นักบินเพื่อรองรับเทคโนโลยีเครือข่ายไร้สายระบบ 5G เพื่อการจัดการ
เกษตรกรและส่ิงแวดล้อม 
 
▪ จุดเด่น 

เดินทางสะดวกรวดเร็วเนื่องจากอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ห้องกว้างขวาง ไม่แออัด มีความเป็นส่วนตัว 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

- การใช้เครื่องอากาศยานไร้นักบิน (โดรน) เบื้องต้นการบังคับ controller 
- การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น agisoft metashape , Dronedeploy เป็นต้น 
- การทำงานให้เสร็จภายในเวลาท่ีกำหนด 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
การศึกษาช่ือเครื่องมือของอากาศยานไร้นักบิน 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
รับผิดชอบงานให้เสร็จทันภายในเวลาท่ีกำหนด ต้องมีความสนใจด้านนี้จริงๆ เพราะบางงานจะมีความน่า
เบื่อเล็กน้อย 

 
 



15. บ.มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด 
 
▪ จุดเด่น 

การมุ่งหน้าลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ในทุกๆปี 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การเข้าหาผู้ใหญ่ การคิดในมุมของผู้ผลิต 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

- 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

เตรียมแรงกาย แรงใจให้พร้อม ได้ความรู้แน่นๆ ไม่รู้อะไรสามารถสอนได้ 
 
16. สถานวิจัยสมุทรศาสตร์ชายฝ่ังและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
▪ จุดเด่น 

เน้นการวิจัยทางทะเลและชายฝ่ัง มีผู้เช่ียวชาญด้านการสังเคราะห์ด้วยแสง สรีรวิทยาของพืชชายฝ่ัง 
ปะการัง สาหร่าย หญ้าทะเล แบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
การใช้โปรแกรม QGIS ในการทำแผนท่ี 
การใช้โปรแกรม singmaplot 
การทำแลปวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆของปะการัง และต้นโกงกาง 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ภาษาอังกฤษ 
ชีววิทยา 
นิเวศวิทยา 
ทักษะการใช้โปรแกรม SPSS 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ในการไปฝึกงานครั้งนี้เหมือนเป็นการไปเอาความรู้ใหม่ๆหมดเลย ถ้าได้เรียนวิชาเสรีทรัพยากรทางทะเล
และชายฝ่ังก็จะทำให้มีความรู้ด้านนี้บ้าง แต่ของท่ีฝึกงานจะเป็นความรู้ท่ีลึกขึ้นมากๆ ถ้าสนใจด้านทะเล 
การเป็นนักวิจัย ก็อาจตอบโจทย์ แต่ก็จะไม่ได้ตรงสายกับท่ีเราเรียนมากนัก ถ้าสนใจด้านนี้ก็แนะนำ 

 
 



17. กรมควบคุมมลพิษ กองจัดการคุณภาพน้ำ ส่วนน้ำเสียชุมชน 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมโดยตรง 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ทักษะการใช้โปรแกรมต่างๆท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียง เช่น โปรแกรม Hazard Ranking Score 
(HRS) และ โปรแกรม Risc5 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ควรมีทักษะหรือความรู้ในเรื่องของการประเมนิความเส่ียงต่อสุขภาพและส่ิงแวดล้อมเพิ่มด้วยเพื่อนำไปใช้ใน
การทำงานในส่วนของการประเมินความเส่ียงของคนในพื้นท่ีและสภาพแวล้อมบริเวณลำห้วยคลิต้ี จากการ
ปนเป้ือนสารตะกั่ว 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ถึงน้องๆท่ีสนใจมาฝึกงานท่ีกรมควบคุมมลพิษในส่วนน้ำเสียชุมชน พี่ๆท่ีแผนกใจดีมาก เป็นกันเองสุดๆมี
เล่นมุขกันตลอดทำให้การฝึกงานไม่เครียดเลย สอนงานละเอียดไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามพี่เค้าได้ตลอด ผอ.
ก็ใจดีน่ารักมาก มาฝึกท่ีนี่ได้ประสบการณ์ในการทำงานหน่วยงานราชการท่ีดีเลยแนะนำๆ อยากให้มาฝึก
กันเยอะๆนะ อย่าลืมเตรียมแก้วเยติมาด้วยนะท่ีกรมเค้างดการใช้พลาสติก 

 
18. บริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด 
 
▪ จุดเด่น 

แผนกส่ิงแวดล้อมสอนให้ทำงานเป็นจริงๆและทำงานอย่างหลากหลาย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การวางตัวในสังคมการทำงาน ความรอบคอบ และการคิดอย่างมีเหตุมีผล 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ทักษะภาษาอังกฤษ กฎหมายด้านส่ิงแวดล้อม 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

ถ้าน้องๆอยากทำงานท่ีได้หลากหลายประสบการณ์ในการทำงาน เช่น ได้ลงตรวจสอบพื้นท่ีหน้างานจริง 
ได้ทำงานด้านเอกสารต่างๆ รวมท้ังทำงานในห้องแลป อยากขอแนะนำค่ะ ช่วงแรกท่ีไปฝึกอาจจะเหนื่อย
หน่อย แต่สนุกมากๆ และได้ประสบการณ์เยอะ ทำงานหลากหลาย และได้เนื้อหาความรู้ท่ีแน่นใช้ทำงาน
จริงๆ ท้ังกฎหมาย  EIA ISO และอื่นๆเยอะมาก พี่ๆท่ีทำงานก็น่ารักและเป็นกันเองมากๆ 

 



19. บริษัท ดารามิค (ประเทศไทย) จำกัด 
 
▪ จุดเด่น 

ได้ทำงานจริง คนในบริษัทเป็นมิตร อาหารอร่อย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

เรื่องกฎหมายเบื้องต้น และการติดต่อประสานงาน เพราะต้องคุยกับบริษัทท่ีจะเข้ามารับขยะ 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ความรู้พื้นฐานในด้านน้ำเสีย อากาศ HZW เป็นต้น 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

เตรียมใจไปหนักๆ พี่ท่ีดูแลค่อนข้างเข้มงวด เเต่พี่เล้ียงน้ำทุกวัน พาไปกินบุฟเฟ่บ่อยมากๆ  โรงงานมี
อาหารกลางวันเล้ียง อร่อยทุกวัน และบริษัทมีผู้หญิงแค่ 5 คน พวกห้องน้ำจะค่อนข้างลำบาก เนื่องจาก
ห้องน้ำมีน้อย เเต่ได้ทำงานจริง ทำงานเยอะ โดยรวมค่อนข้างดี 

 
20. กรมควบคุมมลพิษ ส่วนเสียงและความส่ันสะเทือน 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นศูนย์กลางด้านเสียงและค.ส่ันสะเทือนท่ีมีอุปกรณ์ครบครัน (หน่วยงายราชการ) และพี่ๆส่วนใหญ่เป็น
ผู้ชำนาญการ   

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
ทักษะการเข้าสังคมการผู้คุยท่ีมีความหลากหลายช่วงวัย,ตำแหน่งหน้าท่ี และประสบการณ์ 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ความรู้พื้นฐานและกฎหมายในด้านเสียงและความส่ันสะเทือน ,ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Excel , 
Word, PowerPoint  

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
พยายามสร้างความสัมพันธ์กับพี่ๆทุกคนในองค์กร แม้จะไม่ใช่ฝ่ายตัวเอง เช่น ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือ มี
น้ำใจ รู้กาละเทศะ พูดคุยสักถามหาความรู้เพิ่มเติมจากพี่ๆให้เต็มท่ี   
พี่ๆส่วนนี้ใจดี ใส่ใจนักศึกษาฝึกงาน ทุกคนในฝ่ายช่วยสอนงานในแต่ละด้านท่ีมีความชำนาญ เป็นกันเอง
อยู่กันแบบพี่น้อง พูดคุยกันได้ สอนในท้ังเรื่องงานและเรื่องการใช้ชีวิตท่ีเราสามารถนำไปใช้ได้อนาคตใน
สายงานส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นท้ังรัฐและเอกชน พี่ๆจะพยายามให้เรามีส่วนร่วมในการทำงานท่ีสามารถทำได้ 
*หากน้องๆคนไหนสนใจด้านเสียงและความส่ันสะเทือน ท่ีกรมควบคุมมลพิษท่ีเป็นรูปแบบราชการ ,
อยากรู้การทำงานระบบราชการก็มาฝึกกันได้จ้า 



21. บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน) 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นบริษัทผลิตขนมจึงมีแต่ของเสียท่ีไม่อันตรายดีต่อสุขภาพเรา 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ได้เรียนรู้และแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริงได้ ประสบการณ์ตรงท่ีหาไม่ได้จากห้องเรียนคือการลงมือทำ
และแก้ปัญหา บางบริษัทในแผนกส่ิงแวดล้อมอาจจะไม่เหมือนกับท่ีเรียนในห้องเรียนเพราะแต่ละสถานท่ี
ก็มีการทำงานท่ีแตกต่างกันออกไปตามส่ิงแวดล้อม 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
มีไหวพริบในการทำงาน ช่างคิดช่างสังเกต มีความรู้พอสมควรเมื่อพี่เล้ียงพูดเราจะได้ตามทัน 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
แผนกท่ีไปฝึกคือแผนกส่ิงแวดล้อม เขารับนักศึกษาฝึกงานแค่คนเดียว ถ้าน้องอยากไปฝึกอาจจะต้องมี
การแข่งขันนิดหน่อย อาจจะอยู่ท่ีดวงด้วยนะ แต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ได้ทำงานในหลายๆเรื่อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



22. สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ังท่ี 3 จังหวัดเพชรบุรี 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นศูนย์ราชการท่ีดูแลครอบคลุม 2 จังหวัด คือ เพชรบุรีและประจวบฯ โดยมีท้ังหมด 5 ส่วน แต่ละส่วน
มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป โดนงานส่วนใหญ่ของแต่ละฝ่ายจะมีท้ังการทำเรื่องของ
เอกสาร และการไปออกภาคสนามด้วย 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
-ทักษะการใช้โปรแกรม ArcGIS ท่ีใช้ทำแผนท่ี แต่จะมีรายละเอียดนอกเหนือจากท่ีเรียนอยู่บ้าง 
-ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลขยะ ท่ีอยู่ในแม่น้ำจะถูกเก็บ แล้วรวบรวมในรูปแบบ ICC ท่ีเป็นมาตรฐานท่ี
ใช้กัน 
-ทักษะการได้ไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ท่ีมาพร้อมกับการมีวินัยในตัวเองมากขึ้น การรับผิดชอบ
ต่อหน้าท่ีมากขึ้น  
-ทักษะในการส่ือสาร บางครั้งมีการออกพื้นท่ี ได้ไปพูดคุย ประชาสัมพันธ์ กับชาวบ้านในพื้นท่ีต่างๆ  

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
-ความรู้เพิ่มเติมในส่วนของทะเล การกัดเซาะชายฝ่ังและทรัพยากรป่าชายเลนเบ้ืองต้น  
-ทักษะการใช้งานโปรแกรม ArcGIS ในเบ้ืองต้น 
-ทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft word, PowerPoint และ Excel เนื่องจากหลานงาน ต้องใช้การทำ
เอกสาร มีการรายงานข้อมูล รวมไปถึงการนำเสนองาน ถ้าหากมีความรู้ในโปรแกรม จะช่วยให้ทำงานได้เร็ว
และมีประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น 
-ทักษะการใช้ชีวิต การไปฝึกงานเปรียบเสมือนการได้ก้าวขาไปทำงานในโลกแห่งความเป็นจริง ทักษะการใช้
ชีวิตจึงมีความสำคัญ เช่น การวางตัวที่ดีและเหมาะสมเม่ืออยู่ร่วมกับผู้อื่น หรือผู้อาวุโสกว่า, ทักษะการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า เพราะงานเกือบทุกงาน ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้เสมอ 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ท่ีนี่เป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีมีพี่เล้ียง พี่เจ้าหน้าท่ีท่ีใจดี ยิ้มแย้มทุกคน เวลาเราไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้
และท่ีสำคัญท่ีนี่เล้ียงดีมาก มีงานกีฬาสีจัดด้วยสามารถเข้าร่วมแข่งได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 



23. โรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี (บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จำกัด) 
▪ จุดเด่น 

เป็นโรงควบคุมคุณภาพน้ำท่ีขนาดใหญ่ มีตึกขนาดท่ีสูงหลายช้ัน สามารถบำบัดน้ำได้ในปริมาณมาก มี
เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นมิตรและพร้อมให้คำแนะนำ 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV), สุขภาพ 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
- การวางแผนการทำงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อท่ีเราจะได้รับมือเวลาเจอสถานการณ์จริงได้
โดยรู้ว่าถ้าเกิดระบบบำบัดน้ำเกิดลักษณะทางกายภาพแบบนี้ มีสาเหตุเกิดมาตากอะไรและเราจะต้องรู้
วิธีแก้ไขปัญหาได้ในตอนนั้น 
- การใช้เครื่องมือนอกเหนือจากห้องเรียนและการวางแผนการทำงานท่ีเป็นขั้นเป็นตอนรวมถึงมีการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์จริง นอกจากนี้ยังมีการส่ือสารได้อย่างถูกต้อง 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
- ความอดทนเพราะระยะเวลาทำงานของท่ีนี่จะทำงานต้ังแต่วันจันทร์-เสาร์ เริ่มงาน 8.00-17.00 น.ทุกวัน
โดยวันท่ีราชการหรือรัฐบาลให้หยุดท่ีนี่จะมีการทำงานตามปกติ 
- การปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและสังคมท้ังเจ้าหน้าท่ี  

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
- ท่ีนี่เป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีมีพี่เล้ียง พี่เจ้าหน้าท่ีท่ีใจดี ยิ้มแย้มทุกคน เวลาเราไม่เข้าใจอะไรสามารถถามได้
และท่ีสำคัญท่ีนี่เล้ียงดีมาก มีงานกีฬาสีจัดด้วยสามารถเข้าร่วมแข่งได้ 
- ควรจะมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา 

24. กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
▪ จุดเด่น 

เป็นหน่วยงานราชการและเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบกลางของประเทศ 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

สุขภาพ 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การทำงานจริงๆในสถานท่ีทำงาน ระบบควบคุมคุณภาพภายในสถานท่ีฏิบัติงาน ระบบควบคุมคุณภาพ 
ISO 17025:2015 การใช้เครื่องไม่เครื่องมือต่างๆ 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ความรู้ความเข้าใจในการตรวจวัดพารามิเตอร์ต่างๆทางด้านส่ิงแวดล้อมเบ้ืองต้น เนื่องจากสถานท่ีฝึกงาน
คาดหวังว่านศ.มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้ทันที 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ทบทวนความรู้ท่ีเรียนมาก่อนไปฝึก เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะได้ฝึกอะไร การฝึกจะขึ้นอยู่กับตัวอย่างท่ี
เข้ามาและพี่ท่ีควบคุมดูแล 

 



25. บริษัท ทีม คอนซัลต้ิง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นสถานท่ีฝึกงานท่ีสามารถให้ประสบการณ์ด้าน EIA ได้ดี เนื่องจากบริษัทเปิดมานาน และมีความ
ชำนาญด้านการทำ EIA รวมถึงเป็นบริษัทท่ีมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงทำให้ได้เรียนรู้การทำ EIA จาก
โครงการใหญ่เป็นส่วนมาก   

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ประวัติ (CV) 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
ได้เรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการจัดทำรายงาน EIA, ทักษะการค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาประกอบรายงาน 
EIA, การสัมภาษณ์ผู้คนในพื้นท่ี, การตรวจสอบความถูกต้องของรายงาน Monitor รวมถึงทักษะการ
ทำงานต่างๆ ด้าน EIA ในสถานการณ์จริง 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ความรู้เกี่ยวกับ EIA เบ้ืองต้น รวมถึงทักษะอื่นๆ เช่น มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
เป็นต้น 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
บริษัททีมฯ เป็นอีกหนึ่งบริษัทท่ีมีความน่าสนใจสำหรับน้องๆ ท่ีมีความต้องการฝึกงานด้าน EIA โดยงานท่ี
ได้รับมอบหมายจะขึ้นอยู่กับโครงการท่ีต้องจัดทำในช่วงเวลานั้นๆ และขึ้นอยู่กับว่าได้รับงานจากพี่คน
ไหน สำหรับน้องท่ีสนใจจะฝึกงานท่ีนี่ หากมีงานส่วนไหนท่ีไม่เข้าใจสามารถถามพี่เค้าไปได้เลย พี่เค้าจะ
ช่วยอธิบายและสอนงานให้เราเอง ในส่วนของการเดินทางแนะนำว่าควรจะมีท่ีพักท่ีอยู่ไม่ไกลจากบริษัท
มาก เนื่องจากการจราจรตอนเช้าในกรุงเทพฯ จะมีรถติดเป็นบางช่วง และรถประจำทางท่ีผ่านจะมีไม่
มาก จึงทำให้อาจต้องเผ่ือเวลาในการเดินทางมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26. PTT Tank Terminal 
 
▪ จุดเด่น 

ได้ทำงานหลากหลายและได้ทดลองทำในส่ิงท่ีสนใจ 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น ฝึกทำงานจริง และการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องเรียนกับสถานการณ์
จริง 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
เนื้อหาในด้านของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เนื่องจากการทำงานจริงต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจใน
หลายด้านประกอบกัน 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
ควรเตรียมตัวในดีท้ังในเรื่องของสุขภาพ และความรู้ต่างๆ รวมถึงทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้วพร้อมท่ีจะเรียนรู้
และทำความเข้าใจส่ิงใหม่ๆรอบตัวอยู่เสมอ 

 
27. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนในพระราชดำริ 
▪ จุดเด่น 

มีหลายฝ่าย หลายภาควิชาท่ีแตกต่างกัน 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ประวัติ (CV) 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

- การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมขององค์กร 
- การได้ทำส่ิงใหม่ๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะพันธุ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับประมง  
- การมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา  
- ได้ทำงานจริงแบบท่ีพี่ผู้เช่ียวชาญ 
- มีความแอคทีพในการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆอยู่เสมอ เพราะเป็นเรื่องท่ีไม่เคยรู้มาก่อน 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
- การทำแลป - ความเข้าใจ ความอดทน - ปรับตัวเก่ง  
- ต้องใช้แรงกาย และแรงใจ 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
มีท่ีตรงสายคือฝ่ายท่ี 1 ทำแลป วิเคราะห์น้ำ ฝ่าย 2 จะเกี่ยวกับพารามิเตอร์ท่ีเล้ียงสัตวน้ำ ท่ีเกี่ยวข้องนิด
หน่อย นอกจากนั้นฝ่ายอื่นจะเกี่ยวข้องกับงานทางด้านประมงมากกว่าค่ะ จะไม่ค่อยเกี่ยวกับทางสาย
ส่ิงแวดล้อมท่ีเรียนมาค่ะ ต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ แอคทีพ และเตรียมใจและกาย 

 



28. ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ฝ่ายโรงผลิตน้ำสามเสน การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร 
 
▪ จุดเด่น 

วิเคราะห์คุณภาพน้ำตลอดท้ังวัน โดยตัวอย่างน้ำจะมาจากทุกระบบการผลิตภายในโรงงาน มีการตรวจวัด
พารามิเตอร์ท่ัวไปตามมาตรฐานของของน้ำประปาและพารามิเตอร์ท่ีไม่ได้เรียนในห้องเรียน สามารถใช้
อุปกรณ์แลปได้เต็มท่ี ถ้าอยากทำอะไรเพิ่มเติมสามารถสอบถามพี่ท่ีฝึกงานได้เลย อีกท้ังออกปฏิบัติงาน
นอกพื้นท่ีเป็นประจำ อีกท้ังออกปฏิบัติงานนอกพื้นท่ีเป็นประจำตลอดการฝึกทำให้รู้ว่างานประปามีการ
ทำงานอย่างไร 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
ไม่มีการระบุเจาะจง สามารถโทรไปสอบถามการประปานครหลวงถึงช่วงเวลาการรับนักศึกษาฝึกงานเเละ
จำนวนนักศึกษาท่ีทางโรงผลิตน้ำสามเสนต้องการ  เบอร์ติดต่อ 022792120 ต่อ 170 หรืออีเมล์ 
bowrawee@gmail.com เป็นอีเมล์ติดต่อหัวหน้าส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยตรง 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
การทำงานร่วมกับผู้ท่ีมีประสบการณ์โดยตรง ทำให้ฝึกการมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา 
กล้าตัดสินใจ ได้พัฒนาตนเองในด้านความรู้ต่างๆ ได้รู้การทำงานในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ   

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ศึกษาเรื่องระบบการผลิตน้ำประปา เเละพารามิเตอร์ตามมาตรฐานน้ำประปา 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
งานท่ีส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำเหมาะกับคนท่ีสนใจงานด้านรัฐวิสาหกิจ งานราชการ โดยลักษณะงานท่ี
ได้รับหมอบหมายจะได้ทำทุกวันจนเคยชิน โดยจะมีงานเพิ่มเติมออกภาคสนามบ้างอย่างต่ำอาทิตย์ละครั้ง 
เช่น สำรวจระบบผลิต ออกเก็บตัวอย่างน้ำ เข้าร่วมประชุมสำคัญต่างๆ เมื่อไปฝึกงานต้องขยัน ต้ังใจ
ทำงาน ถ้ามีข้อสงสัยก็ให้ศึกษาเพิ่มเติมหรือสอบถามพี่ท่ีฝึกงานได้เลย พี่ท่ีฝึกงานพร้อมให้ความรู้เสมอ ถ้า
อยู่กรุงเทพหรือหอพักก็จะเดินทางไปฝึกงานได้สะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



29. งานบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลศิริราช 
 
▪ จุดเด่น 

การให้ความร่วมมือในการให้คำแนะนำ/ความรู้ในการทำงานของพี่เล้ียงในการฝึกสอนงานด้านต่างๆและ
การได้ลงพื้นท่ีทำงานจริง ฝึกปฏิบัติจริง 

▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  
พิจารณาจากงานท่ีนักศึกษาต้องการฝึกงาน 

▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 
ทักษะในการทำการทดลองด้วยวิธีท่ีแตกต่างจากการเรียนในช้ันเรียน มองเห็นภาพและเข้าใจระบบบำบัด
รูปแบบต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้นจากการเรียนทฤษฏีในห้องและได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับคนอื่น ได้ลอง
ทำในเรื่องท่ีเราไม่เคยทำ 

▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 
ความรู้ในพาร์ทการคำนวณปริมาณน้ำเสียในเรื่องต่างๆ เช่น BOD loading F/M ratio HRT ฯ ความรู้ใน
การอ่านแปลนเขียว อ่านslope อ่านแผนผังโครงสร้างอาคาร drawing ความรู้ทางด้านวิศวะส่ิงแวดล้อม 
การเดินระบบบำบัดและพารามิเตอร์เกี่ยวกับน้ำเสีย ท่ีไม่ได้เรียน เช่น SV30 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
งานท่ีนี่ส่วนใหญ่เป็นงานช่าง มีการใช้แรงในการปฏิบัติงาน เด็กฝึกงานอาจไม่ได้มีงานอะไรให้ทำมาก 
ส่วนใหญ่เราสังเกตการณ์การทำงานมากกว่า 

 
30. บริษัทโกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จำกัด(GUSCO) 
 
▪ จุดเด่น 

วิเคราะห์น้ำเสีย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

- 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ให้ศึกษาหลักการทำพารามิเตอร์ในการวิเคราะห์น้ำ การใช้เครื่องแก้วและระมัดระวงัตัวเองเนื่องจากทำงาน
กับสารเคมี 

▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  
การเดินทางหรือท่ีพักอาจจะต้องหาและศึกษาหาให้ดี 
 
 
 



31. ศูนย์พันธุกรรม สวทช. 
 
▪ จุดเด่น 

เป็นองค์กรอิสระภายใต้รัฐบาลท่ีมีช่ือเสียง มี connection มากมาย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ผลการเรียน 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

ทักษะการวางแผน 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ทักษะความรู้ ทักษะการใช้เครื่องมือ 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

หากน้องๆสนใจเกี่ยวกับงานทางด้านวิจัยไม่ว่าจะเป็นทางชีวะหรือเคมีสามารถมาฝึกงานท่ีนี่ได้ 
 
32. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) 
 
▪ จุดเด่น 

ห้องปฏิบัติการวิจัย 
▪ รับสมัครโดยพิจารณาจาก  

ส่งผลการเรียนและกรอกประวัติ และช่วงวิจัยว่าอยู่ในช่วงไหนเปิดรับเด็กฝึกงานหรือไม่ 
▪ ทักษะที่ได้รับการฝึกฝนจากสถานที่ฝึกงานนอกเหนือจากการเรียนในหอ้ง 

การใช้ห้องปฏิบัติการ 
▪ ทักษะเพิ่มเติมที่ต้องเตรียมเม่ือจะไปฝึกงานที่นี้ 

ความรู้ในแต่ละแลปท่ีจะไป 
▪ อยากจะฝากอะไรกับน้องๆบ้างหากต้องการจะไปฝึกงานที่นี้  

ดูว่าแลปท่ีเปิดรับใช่เรื่องท่ีเราอยากจะทำไหม ทักมาถามได้ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติม 
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